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R O M Â N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ
Piaţa Revoluţiei nr.1, Cod poştal 325400

Tel. (+40 255) 514885, 514887,  514889;
Fax (+40 255) 515139

Web: www.primaria-caransebes.ro
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com

În  conformitate  cu  prevederilor  Legii  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în
administrația publică,  primaria municipiului Caransebes publică

MINUTA SEDINTEI PUBLICE DIN DATA DE 27.07.2022

    
   In    data  de  27.07.2022,  orele  14.00  a  fost  convoata,  conform  Dispozitiei

primarului  cu  nr.  436/21.07.2021,   şedinţa  ordinară a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş  care a avut loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului
Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor
de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş
prin  mass-media  locală,  site-ul  institutiei  şi  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebeş.
          La şedinţă participă  din partea institutieiprimarul municipiului, secretarul general al
municipiului  Caransebeş,15  consilieri  locali  si  un  delegat  satesc.   De  asemenea,  sunt
prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.
           Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137,
alin.(1) din OUG  nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind
legal constituită.

Este  prezentat  de  catre  presedintele  de  sedinta,  domnul  Curelea  Dragos,
convocatorul cu ordinea de zi.

Domnul  primar  propune  consilierilor  locali  introducerea  a  șapte  puncte  peste
ordinea de zi.
    Președintele de sedinta supune la vot ordinea de zi  cu cele șapte puncte propuse de
către  domnul  primar  peste  ordinea  de  zi   .Se  aproba  in  unanimitate  de  voturi  din  cei
prezenti.

 Președintele  de  sedinta  supune  la  vot  aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data
de  13.07.2022. Se aproba cu 11 voturi pentru si 4 abtineri.

Președintele de sedinta supune la vot proiectul  de  hotarare  privind aprobarea
documentației  tehnico-economice  faza  DALI  pentru  investitia  ”Renovare  energetică
Internat  Școlar,  str.  N.  Popeea din  Municipiul  Caransebeș”  si  a  indicatorilor  tehnico-
economici ai obiectivului de investitii. Se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
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   Președintele  de  sedinta  supune  la  vot   proiectul  de  hotarare  privind  aprobarea
documentației  tehnico-economică, faza “SF/DALI”, pentru  investiția ”Sistem integrat de
mobilitate urbană durabilă în municipiul Caransebeș- Amenajarea pistelor pentru biciclete,
modernizarea și optimizarea rețelei de transport în comun și a infrastructurii conexe”si a
indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii.  Se aproba in unanimitate de
voturi din cei prezenti.
                

 Președintele  de  sedinta  supune  la  vot  proiectul  de  hotarare  privind aprobarea
documentatiei  tehnico-economice,  faza  DALI  pentru  investitia  “Renovare  energetică
Colegiul  Național  Traian  Doda,  Corp  B  -Școala  Generală  nr.  8  din  Municipiul
Caransebeș”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii . Se aproba cu
14 voturi pentru si 1 abtineri.

  Președintele  de  sedinta  supune  la  vot  proiectul  de  hotarare  privind  aprobarea
documentatiei tehnico-economică pentru investitia, faza DALI ”Renovare energetică Liceul
Tehnologic  Decebal,  Corp  B - Școala  Generală  nr.  2  din  Municipiul  Caransebeș”si  a
indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii .  Se aproba in unanimitate de
voturi din cei prezenti. 

Președintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind  predarea către
Ministerul Dezvoltării,  Lucrărilor Publice și  Administrației  prin Compania Naţională  de
Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului teren intravilan, categoria
de  folosință  curți  construcții,  situat  în  municipiul  Caransebeș  și  aflat  în  proprietatea
municipiului Caransebeș, domeniul public, în suprafață de 7506 mp „Construire bazin de
inot”. Se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. 

 
       Președintele de sedinta supune la vot proiectul  de hotarare privind retragerea dreptului
de folosinţă gratuită asupra terenulor atribuite in Caransebes, zona Valea Cenchii, ca urmare
a nedemararii lucrarilor de construire a locuintei si atribuirea în folosinţă gratuită a unor
loturi de teren cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003. Se
aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. 

 Președintele  de  sedinta  supune  la  vot  proiectul   de  hotarare  privind exercitarea
dreptului de uz și servitute asupra suprafetei de 15 mp din parcela nr.cad 41749, inscrisa în
CF  41749   Caransebes,  proprietatea  municipiului  Caransebes,  domeniul
public,pentru  ,,Amplasarea  unei  statii  de  reglare  de  sector  pentru  inlocuire  conducte  și
bransamente, pe străzile Subdeal, Traian Doda, General Trapsa și Piața 21 Decembrie 1989,
municipiul Caransebes” . Se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. 

 Președintele  de  sedinta  supune  la  vot  proiectul de  hotarare  privind  unificarea
terenurilor inscrise in CF nr. 44566 Caransebes ,nr.cad 44566 in suprafata de 1270 mp si in
CF nr. 44568 Caransebes ,nr cad 44568 in suprafata de 187 mp, proprietatea municipiului
Caransebes ,domeniul privat.Se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

După punctul 11, prezentarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul 1 al anului 2022, la care nu a fost
nevoie de votul consilierilor locali, se trece la votarea prooiectelor de hotărâre peste ordinea
de zi.

1.   Președintele  de  sedinta  supune  la  vot  proiectul de  hotarare privind  aprobarea
documentației  tehnico-economice,  faza  DALI  ”Renovare  energetică  Gradinita  PP4  din
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Municipiul Caransebeș,  judetul Caras-Severin ”.Se aproba in unanimitate de voturi din cei
prezenti.

2.      Președintele  de  sedinta  supune  la  vot  proiectul de  hotarare privind  aprobarea
documentației  tehnico-economice,  faza  DALI  ”Renovare  energetică  Liceul  Tehnologic
Decebal din Municipiul Caransebeș,  judetul Caras-Severin ”.Se aproba in unanimitate de
voturi din cei prezenti.

3.   Președintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind  acceptarea donației
terenului  înscris în CF nr.44370 Caransebeș, în suprafață de 1760 mp,  aflat in proprietatea
domnilor  Căpeț Ion si  Căpeț Dan,  făcută municipiului Caransebes, cu destinația drum.Se
aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

4.      Președintele  de  sedinta  supune  la  vot  proiectul de  hotarare privind  darea  în
administrare către Liceul Tehnologic Dacia Caransebes,  a  imobilului   internat situat în
municipiul  Caransebeș,  str.Tribunalului,  nr.4,  înscris  în  CF  nr.39273  Caransebeș,
proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public.Se aproba cu 14 voturi pentru si 1
abtineri.

5.    Președintele  de  sedinta  supune  la  vot  proiectul de  hotarare privind   inscrierea  în
proprietatea  municipiului  Caransebes,  domeniul  privat  a  terenurilor   din  CF  32970
Caransebes,  nr.  cad  32970  Caransebes,    în  suprafața  de  70  mp si  CF  39480,  nr.  top
2085/1/8/1/4  in suprafata  270 mp,   situate   în  intravilanul  municipiului  Caransebes.Se
aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

6.     Președintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind  aprobarea trecerii
din  domeniul  public  in  domeniul  privat  al  municipiului  Caransebes,  a  constructiei  C1
identificata in CF nr. 45043, nr. cad. 45043, strada Teiusului, nr. 24A, in suprafata de 25 mp
si  desfiintarea acesteia pentru demararea investitiei Bazin de Inot.Se aproba in unanimitate
de voturi din cei prezenti.

7.     Președintele  de sedinta  supune la  vot  proiectul de  hotarare privind  transformarea
functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent de la Compartimentul
Autorizatii Permise Spargeri și disciplina în construcții din cadrul Aparatului de specialitate
al  Primarului  municipiului  Caransebes  în  functia  publica  de  consilier,  clasa  I,  grad
profesional superior în cadrul aceluiasi compartiment.Se aproba in unanimitate de voturi
din cei prezenti.

Sedinta s-a incheiat la orele 15.15.
  Punctele de lucru înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate,  presedintele de sedinta,

Curelea Dragos, declară închise lucrările şedintei ordinare a Consiliului Local . 
Procesul verbal detaliat al sedintei poate fi consultat pe site-ul institutiei 
În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.  11  din  Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa

decizională în administraţia publică, cu modificările si completarile ulterioare, minuta se va publica
la  sediul  Primăriei  municipiului  Caransebes şi  pe  site-ul  propriu,  sectiunea  transparenta
decizionala. 
      Afisat azi,
              29.07.2022
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